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Prognoses – Volumegroei jaar-op-jaar

Bron: ABN AMRO Sector Expertise
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Sector Expertise

Moeilijk jaar 2023 in het verschiet, 2024 in het teken van herstel

14

2022 2023 2024 Toelichting

Bouw +2,0% -1,5% -1,0%
Nieuwbouwprojecten lopen sterk terug. De krimp in de sector blijft relatief beperkt door een toenemende 

stroom aan renovatie- en verduurzamingsopdrachten.

Woningbouw +2,0% -5,0% -4,0%
De snel gestegen rente heeft bij particulieren voor een grote vraaguitval gezorgd. Er worden fors minder 

nieuwbouwwoningen verkocht. Dat vertaalt zich in een lagere activiteit in 2023 en 2024. 

Utiliteitsbouw +1,5% -3,0% -1,0%
Investeringen zijn door de gestegen rente snel teruggelopen. Er worden minder vergunningen voor nieuwbouw 

afgegeven. Door een toename in verbouwingen aan bestaande gebouwen blijft de krimp relatief beperkt. 

GWW -3,0% -3,0% -1,0%
De GWW-sector blijft krimpen. Nieuwe (grote) projecten komen door het stikstofdossier, kostenstijgingen en hogere 

financieringskosten moeilijk van de grond. De vraag naar grond-, weg- en waterbouw op de langere termijn blijft hoog. 

Installatiebedrijven +5,0% +5,5% +3,5%
Installateurs zien hun orderportefeuille groeien door een toenemende vraag gerelateerd aan de energietransitie en 

duurzaamheidsmaatregelen. 

Architectenbureaus -3,0% -6,0% -1,0%
Architectenbureaus zien een significante daling in het aantal nieuwe opdrachten gerelateerd aan nieuwbouw. Dat laat 

zich al voelen in 2022, maar zet door in 2023. De moeilijke markt houdt aan tot in 2024.

Ingenieursbureaus +10,0% +6,0% +5,0%
Ingenieursbureaus profiteren van de groeiende stroom opdrachten uit de energietransitie en andere ruimtelijke 

uitdagingen zoals het stikstofdossier. Ook internationaal groeit de vraag naar ingenieurswerk. 

Groothandel bouw +1,0% -2,5% -2,5%
Hapering in nieuwbouw zorgt in 2023 voor een lagere vraag naar bouwmaterialen. De vraag blijft op peil door de 

aanhoudend hoge vraag naar renovatie- en verduurzamingsprojecten

Hout- en bouwmaterialenindustrie +4,5% -3,0% -2,0%
De bouwmaterialenindustrie was in 2022 goed in staat hogere energiekosten door te berekenen. In 2023 hebben 

bedrijven te maken met een lagere vraag door een terugval in nieuwbouw. 



Macro-economie – Nederland

Bronnen: ABN AMRO Economisch Bureau, CBS

 Piek inflatie achter de rug

Het Economisch Bureau van ABN AMRO verwacht dat inflatie in 2022 uitkomt op 10,0 procent. 

Mede doordat de energieprijzen in de tweede helft van 2022 niet verder zijn gestegen is de 

verwachting dat de grootste prijsstijgingen achter de rug zijn. De inflatie blijft desalniettemin relatief 

hoog. Voor 2023 is een inflatie van 3,7 procent voorzien voor 2024 3,5 procent.  

 Rem op economische groei in 2023

Door de hoge inflatie neemt de particuliere consumptie in 2023 licht af. Ook de investeringen lopen 

iets terug, mede door de gestegen rente. Doordat de overheidsconsumptie, de uitvoer en de invoer 

licht blijven groeien neemt het BBP in 2023 naar verwachting iets toe met 0,5 procent. Voor 2024 

wordt vooralsnog een licht herstel verwacht met een 1,2 procent BBP-groei.    

 Consumentenvertrouwen krabbelt iets op

De voortdurend stijgende prijzen in 2022 hebben bij consumenten gezorgd voor een ongekend 

pessimistische blik op de economie. Nu er iets meer stabiliteit in de prijzen lijkt te zijn gekomen, 

krabbelt ook het consumentenvertrouwen iets op. De meest recente meting in januari 2023 ligt 15 

punten boven het dieptepunt dat in oktober 2022 werd bereikt.  
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Inflatie roept economische groei een halt toe

Groei in % 2022 2023 2024

BBP 4,2 0,5 1,2

Particuliere consumptie 5,8 -0,2 0,9

Overheidsconsumptie 0,5 1,5 1,6

Investeringen 2,7 -0,2 1,4

Uitvoer 4,4 0,8 1,7

Invoer 3,5 1,0 1,7

Consumentenprijzen (CPI) 10,0 3,7 3,5

Lonen particuliere sector 3,2 4,4 3,8

Werkloosheid (% beroepsbevolking) 3,6 4,3 4,2
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Macro-economie – woningmarkt

Bronnen: CBS, WoningbouwersNL, Kadaster, VEH, NVM
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Vraag nieuwbouwwoningen zakt in, prijzen woningen dalen

 Nieuwbouwwoningen zijn minder in trek. In het vierde kwartaal van 2022 werden 

50 procent minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode in 2021. De grote boosdoener is de 

als gevolg van de gestegen energieprijzen opgelopen inflatie. Die heeft ervoor gezorgd dat de 

hypotheekrentes snel zijn gestegen en dat het consumentenvertrouwen naar een dieptepunt is gezakt. De 

afname in animo voor nieuwbouwhuizen werkt met vertragende werking door in een lagere bouwproductie. 

Vooralsnog blijft het aantal nieuw gebouwde woningen op peil. Het gaat hier zowel om koop- als 

huurwoningen.  

 De gemiddelde grondprijs van bouwkavels die verkocht zijn aan particulieren is sinds begin van 2022 sterk 

gestegen, al neemt die de afgelopen maanden wat af. In december lag de grondprijs gemiddeld 22 procent 

boven het niveau van december 2021. De grondprijs wordt in Nederland bepaald door het verschil tussen de 

verkoopprijs en de bouwkosten (residuele methode). De gestegen grondprijzen betekenen dat de 

verkoopprijzen van vastgoed harder zijn gestegen dan de bouwkosten. 

 De VEH Marktindicator is in de laatste maanden van 2022 verder naar beneden gezakt. Er is nu definitief 

sprake van een kentering in de markt, waarbij kopers het steeds vaker voor het zeggen hebben. Dit komt tot 

uiting in het aanbod en de huizenprijzen. Uit NVM-cijfers (niet in figuur weergegeven) blijkt dat er steeds 

meer aanbod op de markt komt en dat de prijs voor verkochte woningen in het vierde kwartaal 6,4 procent 

lager lag dan in hetzelfde kwartaal in 2021. De mediane verkoopprijs van een nieuwbouwwoning lag nog wel 

6 procent hoger dan in dezelfde periode in 2021. Uit CBS-cijfers (zie figuur links onderin) volgt dat de 

gemiddelde prijs van verkochte nieuwbouwwoningen in Q3 2022 even hoog was als in Q3 2021.
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Vertrouwensindicatoren

Bronnen: CBS, EIB

3

Ondernemers maken melding van teruglopende winstgevendheid en meer belemmeringen

 De meeste ondernemers in de bouw geven in de conjunctuurenquête van het CBS aan dat hun winstgevendheid 

in de afgelopen drie maanden verslechterd is ten opzichte van de periode daarvoor. Voor zowel ondernemers in 

de bouwnijverheid als architecten- en ingenieursbureaus is het voor het vierde kwartaal op rij dat de 

winstgevendheid per saldo is verslechterd. Ondernemers in de bouwmaterialenindustrie zien hun 

winstgevendheid per saldo al langer teruglopen. Toch is het oordeel minder negatief dan het oordeel over de 

winstgevendheid in het najaar van 2022.

 Het tekort aan arbeidskrachten en belemmeringen rondom productiemiddelen, materiaal en ruimte speelden in de 

achterliggende periode een minder grote rol. Door minder bouwactiviteit zijn deze problemen minder urgent. 

Sinds de tweede helft van 2021 waarin dit de belangrijkste belemmeringen voor ondernemers. 

 In de hout- en bouwmaterialenindustrie hebben ondernemers in toenemende mate te kampen met een terugval in 

de vraag. Bijna 16 procent van de ondernemers noemt de beperkte vraag de meest serieuze belemmering in het 

eerste kwartaal, terwijl dit in het derde kwartaal van 2022 nog 9 procent was. 

 Architecten- en ingenieursbureaus maken steeds vaker melding van belemmering door een tekort aan 

arbeidskrachten. Naar verwachting leeft dit het meeste bij ingenieursbureaus, die hun opdrachtenportefeuille zien 

toenemen als gevolg van onder andere de energietransitie. De afkoeling van de markt betekent voor 

architectenbureaus dat ze minder opdrachten krijgen. 

Sector Expertise
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Woningbouw – nieuwbouwwoningen naar regio

Bronnen: CBS

4

Sector Expertise

Meeste vergunningen voor woningen in Zuid-Hollandse gemeenten

 Hoewel de bouwopgave onverminderd groot blijft, is het aantal vergunningen voor 

woningen dat in de afgelopen vier kwartalen is afgegeven met 8 procent gedaald 

naar bijna 67 duizend. 

 De meeste huizen waarvoor in de afgelopen vier kwartalen vergunningen zijn 

afgegeven, worden gebouwd in de Randstad, zowel in absolute zin als afgezet tegen 

het beschikbare landoppervlak in gemeenten. Hiermee vindt verdere verdichting in 

dit gebied plaats.

 De kaart hiernaast toont dat er veel plannen zijn voor verdichting in Zuid-Holland. 

Veel Zuid-Hollandse gemeenten hebben veel vergunningen voor woningen 

afgegeven in verhouding tot de landoppervlakte die die gemeenten tot beschikking 

hebben. Ook in een aantal Noord-Hollandse en Brabantse gemeenten zijn relatief 

veel vergunningen afgegeven. Uitzonderingen in de Randstad zijn Haarlemmermeer, 

Amstelveen, Wassenaar, Voorschoten, Leiderdorp, Midden-Delfland en Haarlem, 

met relatief weinig afgegeven vergunningen in de afgelopen vier kwartalen.

 Dat uitgerekend gemeenten in Zuid- en Noord-Holland veel vergunningen hebben 

afgegeven is niet onomstreden, gelet op de risico’s op overstromingen in deze 

gebieden bij een stijging van de zeespiegel. Het Planbureau voor de Leefomgeving 

waarschuwt al langer dat er bij bouwplannen te weinig aandacht uitgaat naar risico’s 

ten aanzien van overstromingen.

 In de afgelopen vier kwartalen zijn in absolute zin de meeste vergunningen voor 

woningen afgegeven in Amsterdam (6.802), Den Haag (5.177) en Rotterdam 

(4.917). Nummer vier en vijf Eindhoven en Maastricht volgen op afstand met 

respectievelijk 1.972 en 1.165 vergunningen. Ook in Zaanstad (1.154) en 

Nieuwegein (1.079) worden de komende jaren veel woningen gebouwd. 
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Utiliteitsbouw – investeringen

Bronnen: CBS, Cobouw Bouwberichten

 Investeringen in utiliteitsgebouwen op kwartaalbasis gedaald

De investeringen in de utiliteitsbouw (nieuwbouw en renovatie) zijn in het derde kwartaal van 2022 

gedaald ten opzichte van een kwartaal eerder (-3 procent). De grootste daling vond plaats bij 

investeringen in kantoren. Met name in het Westen van Nederland is er sprake van krimp in die 

categorie (-48 procent op kwartaalbasis). Ook in Noord-Nederland zijn de investeringen in 

utiliteitsgebouwen afgenomen, in Zuid- en Oost-Nederland is sprake van even hoge of zelfs iets 

hogere investeringen dan in het tweede kwartaal van 2022. 

 Investeringen in nieuwbouw dalen

De afname in investeringen komt doordat er minder geïnvesteerd wordt in nieuwbouw. 

Kantoornieuwbouw is op jaarbasis met bijna 60 procent afgenomen, terwijl ook nieuwbouw van 

winkels een forse daling noteerde van 54 procent. Dat de totale daling beperkt bleef tot -2,8 

procent is te danken aan een stijging van investeringen in overige bedrijfsgebouwen. Deze 

omvangrijke categorie betreft gebouwen met een combinatie van de genoemde functies of een 

functie die niet genoemd wordt.   

 Opnieuw meer verbouwingen

De investeringen in bestaande utiliteitsgebouwen nemen al langere tijd toe. Qua omvang zijn deze 

investeringen ongeveer een derde van het totaal aan investeringen in utiliteitsgebouwen. Met 

name investeringen in bestaande hallen, loodsen, kassen en stallen (+35 procent) en scholen 

(+21 procent) zijn toegenomen. De stijging vindt voor het grootste gedeelte plaats in Zuid-

Nederland, waar veel verbouwingen aan hallen, loodsen en stallen plaatsvinden. De 

verduurzamingsopgave zorgt ervoor dat investeringen in bestaande bouw naar verwachting blijven 

toenemen. 

 Veel ontvangen orders voor combinatie bedrijfshallen

De categorieën combinatie bedrijfshallen en overige bedrijfsgebouwen waren in het derde 

kwartaal goed voor 70 procent van de ontvangen orders. Ook in hallen en loodsen wordt relatief 

veel geïnvesteerd.

 Bouwactiviteiten vinden voornamelijk plaats in Noord-Holland

Een aanzienlijk deel (35 procent) van de huidige bouwactiviteiten in de utiliteitsbouw vindt 

momenteel plaats in Noord-Holland. Dat komt voornamelijk door een groot datacenter dat 

Microsoft momenteel in Middenmeer bouwt. Ook in Zuid-Holland (16 procent) en Noord-Brabant 

(12 procent) zijn veel projecten vergund. 
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Investeringen in bestaande bouw houden utiliteitsbouw op peil

7

Ontwikkeling investeringen in 

afgelopen vier kwartalen ten 

opzichte van vier kwartalen 

ervoor

Nieuwbouw Verbouw

Totaal 

Utiliteitsbouw
-2,8% +13,7%

Hallen, loodsen, 

kassen en stallen
-22,9% +34,5%

Kantoren -58,5% -22,9%

Winkels -54,0% -8,4%

Scholen -19,1% +21,0%

Overige 

bedrijfsgebouwen
+15,4% +18,3%
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GWW – inputprijsindex en investeringen netbeheerders

Bron: CBS, Investeringsplannen Tennet, Liander, Enexis en Stedin, EIB
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Prijs van geasfalteerde wegen stijgt sterk, investeringen netbeheerders in elektriciteitsnet nemen toe

 Investeringen grote netbeheerders in elektriciteitsnet nemen bijna 20 procent toe

In 2024 zijn de investeringen in het elektriciteitsnet door grote netbeheerders bijna 20 procent 

hoger dan in 2022. De investeringen zijn nodig om de energietransitie in goede banen te leiden 

en leiden tot veel opdrachten bij GWW-bedrijven zoals buizen- en kabelleggers. De grootste 

toename komt door extra investeringen bij Liander (+35 procent). Bij Enexis stijgen de 

investeringen het minst hard (+3 procent). Naar schatting halen GWW-bedrijven hun omzet 

voor 48 procent van bedrijven, waarvan iets minder dan de helft van netbeheerders. De overige 

52 procent van de omzet komt van overheden. Een uitdaging bij het realiseren van de 

investeringsplannen zijn de personeelstekorten voor beroepen die met de energietransitie te 

maken hebben. Een recente analyse van ABN AMRO gaat hier nader op in.       
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 Kostprijs aanleg geasfalteerde wegen sterk gestegen

Tussen begin 2021 en april 2022 is de inputprijs van geasfalteerde wegen gemiddeld met 53 

procent toegenomen. In de tweede helft van 2022 is de inputprijs weer iets gezakt (-11 

procent). De inputprijzen van andere GWW-werken steeg tot april 2022 met gemiddeld 15 tot 

20 procent. In de afgelopen drie kwartalen is alleen de inputprijs van civieltechnische werken 

nog verder gestegen. De prijsstijgingen gaan hand in hand met de stijging in grondstofprijzen 

en energieprijzen. Zo vergt de productie van asfalt het aardolieproduct bitumen, dat sterk in 

prijs is gestegen.     

https://www.abnamro.nl/nl/zakelijk/insights/sectoren-en-trends/alle-sectoren/personeelstekort-energietransitie-rond-recordniveau.html


Omzetontwikkelingen – omvang bouwbedrijven

Bron: CBS
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Omzetgroei middelgrote bedrijven blijft achter

Groei omzet 

branches 

bouw naar 

omvang 

bedrijven

(in % op 

jaarbasis)

 Omzetgroei bouwbedrijven stabiel

De omzetgroei van de meeste aannemers is in het vierde kwartaal van 2022 ten opzichte 

van 2021 stabiel gebleven. De omzetgroei van middelgrote aannemers is wel iets 

afgenomen, waardoor het verschil in groei met bedrijven van een andere omvang weer 

toeneemt. Hoewel zowel kleine, middelgrote als grote bouwbedrijven een positieve 

omzetgroei realiseerden, blijft de groei van middelgrote bouwbedrijven achter op dat van 

andere bouwbedrijven. Dit beeld is ontstaan vanaf het begin van 2019, toen de 

stikstofcrisis ontstond.  

 Middelgrote infrabouwers realiseren weer omzetgroei

Voor het eerst sinds begin 2019 hebben GWW-bedrijven met 10 tot 100 werknemers 

gemiddeld weer omzetgroei gerealiseerd. Na de lange periode van omzetdalingen was de 

j-o-j groei in het vierde kwartaal van 2022 bijna 5 procent. De omzetgroei van grote 

infrabouwers met meer dan 100 werknemers blijft beperkt, terwijl kleine infrabouwers hun 

omzetgroei de afgelopen kwartalen op peil hebben weten te houden. 

 Verschillen in gespecialiseerde bouw blijven in stand

In de gespecialiseerde bouw (waaronder sloop- en grondverzetbedrijven, 

bouwinstallatiebedrijven en afwerkingsbedrijven) is er sinds 2019 een verschil in 

omzetgroei tussen kleine en grote bedrijven en middelgrote bedrijven. Laatstgenoemde 

categorie laat sindsdien een lagere omzetgroei zien. Ook in het vierde kwartaal van 2022 

is de omzetgroei van middelgrote bedrijven weer lager dan dat van kleine en grote 

bedrijven. De omzetgroei blijft met 8 procent echter behoorlijk. Kleine en grote bedrijven in 

de gespecialiseerde bouw realiseerden met respectievelijk 13 en 16 procent weer een 

relatief hoge omzetgroei. Dit is het gevolg van een groeiende stroom aan opdrachten 

gerelateerd aan verbouwingen en verduurzamingen. 
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Omzetontwikkelingen – branches bouw

Bron: CBS
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Omzet architectenbureaus en bouwgroothandels loopt terug, installatiebedrijven en ingenieursbureaus zien omzet groeien

Groei totale 

omzet 

branches 

bouw

(in % op 

jaarbasis)

 Op jaarbasis realiseerden de meeste bouwverwante subsectoren in het derde kwartaal een omzetgroei. De groei werd mede bepaald door de groei in verkoopprijzen over de gehele

bouwkolom. Uitzondering hierop waren de architectenbureaus, voor wie de omzet in het derde kwartaal van 2022 op een gelijk niveau lag als een jaar geleden.  

 De sterk gestegen prijzen voor bouwmaterialen hebben ervoor gezorgd dat de omzet van de bouwmaterialenindustrie hard gestegen is. Kijkend naar het volume, was de groei op jaarbasis in 

het tweede kwartaal 10 procent en in het derde kwartaal 7 procent. De stijging van de energieprijzen en het eventueel doorberekenen hiervan in eindprijzen zorgde in deze kwartalen dus niet

op grote schaal voor vraaguitval. 

 De omzetgroei in de architectenbranche bieef achter bij het tienjarig gemiddelde en kwam in het derde kwartaal uit op nul. Deze branche zit vooraan in de bouwketen en geeft een indicatie

voor de ontwikkeling van nieuwe opdrachten. De daling in opdrachten is grotendeels het gevolg van de hogere rente en de daaraan gerelateerde vraaguitval. Hierdoor is ook een daling in de 

omzetgroei bij bouwgroothandels waar te nemen. Installatiebedrijven zagen hun omzetgroei in het tweede kwartaal verder toenemen, net als ingenieursbureaus en buizen- en kabelleggers. 

De energietransitie brengt een grote stroom opdrachten met zich mee met een grote rol voor bouwinstallateurs en buizen- en kabelleggers.  
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Bouwkosten

Bronnen: BDB, CBS, Cobouw

 Materiaalkosten blijven op hoog niveau

In mei 2022 bereikte de materiaalkostenstijging een hoogtepunt, met een j-o-j groei van 14,4 procent. 

Sindsdien zijn de prijzen niet veel verder meer gestegen, maar van een scherpe daling is echter ook geen 

sprake. De prijzen lagen in december 2022 ruim 11 procent boven het niveau van december 2021. De 

personeelskosten stegen op jaarbasis met 3,3 procent. De marktindicator van BDB, die aangeeft in 

hoeverre er sprake is van conjuncturele kostenontwikkelingen, daalde naar 2,9 procent in het derde 

kwartaal. Dat betekent dat de vraag uit de bouw minder druk uitoefent op de bouwkosten dan in het eerste 

en het tweede kwartaal.  

 Verschillen in prijsontwikkeling tussen bouwmaterialen

In de afgelopen drie maanden zijn de prijzen van ijzer, staal en aluminium behoorlijk gedaald. Met name de 

afzetprijzen van binnenlandse producenten vertonen een prijsafname. De genoemde materialen stegen in 

de beginperiode van de Oekraïne-oorlog, in de eerste helft van 2022, juist sterk in prijs. Hetzelfde geldt 

voor hout. Ook van houtproducten nam de prijs in de afgelopen drie maanden af, met uitzondering van de 

invoer van gezaagd en geschaafd hout. Materialen die in het productieproces veel energie vragen zijn in de 

afgelopen maanden in prijs gestegen. Het gaat met name om werken van beton en bakstenen en tegels 

van binnenlandse producenten. Een recente analyse van Cobouw duidt erop dat ook in 2023 de 

bouwkosten verder zullen stijgen. 
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Prijzen ijzer, staal en aluminium gedaald

11

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

ja
n
-1

9

m
rt

-1
9

m
e

i-
1
9

ju
l-
1
9

s
e
p

-1
9

n
o
v
-1

9

ja
n
-2

0

m
rt

-2
0

m
e

i-
2
0

ju
l-
2
0

s
e
p

-2
0

n
o
v
-2

0

ja
n
-2

1

m
rt

-2
1

m
e

i-
2
1

ju
l-
2
1

s
e
p

-2
1

n
o
v
-2

1

ja
n
-2

2

m
rt

-2
2

m
e

i-
2
2

ju
l-
2
2

s
e
p

-2
2

n
o
v
-2

2

Ontwikkeling bouwkosten (j-o-j) en marktindicator

Arbeidskosten Materiaalkosten Marktindicator

-15% -10% -5% 0% 5% 10%

IJzer en staal

Aluminium

Hout, gezaagd en geschaafd

Buizen, slangen e.d.

Houten verpakkingsmiddelen

Glas en glaswerk

Metalen constructiewerken

Verf, vernis e.d.

Werken van beton voor de bouw

Bakstenen, tegels e.d.

Prijsontwikkeling december 2022 ten opzichte van september 2022

afzetprijzen
binnenland

invoerprijzen
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Bedrijven en personeel

Bron: CBS, UWV, EIB
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Faillissementen iets opgelopen, aantal openstaande vacatures loopt iets terug

Sector Expertise
12

 Aantal faillissementen weer iets gestegen

In het vierde kwartaal van 2022 is het aantal faillissementen gestegen naar 96. Het gaat zowel om (kleine) 

bedrijven als om eenmanszaken. Tot halverwege 2021 daalde aantal faillissementen doordat de bouw 

gedurende corona goed doordraaide en doordat bedrijven in nood aanspraak maakten op corona-

steunpakketten. Per het tweede kwartaal van 2022 zijn dergelijke steunpakketten stopgezet. De gestegen 

rente en de daarmee verband houdende vraaguitval betekenen dat het aantal faillissementen en opheffingen 

in 2023 naar verwachting verder zal oplopen. 

 Aantal bedrijven stijgt, met name in de installatiebouw

Het aantal bedrijven in de bouwnijverheid is begin 2023 verder gestegen. Begin 2023 waren 8 procent meer 

bedrijven actief als begin 2022. In de installatiebouw was de stijging in dezelfde periode met 12 procent nog 

hoger. De grote vraag in werkzaamheden rondom de energietransitie in de installatiebouw heeft ervoor 

gezorgd dat veel werknemers voor zichzelf zijn begonnen. Het aantal installatiebedrijven met 0 tot 5 

werknemers steeg in één jaar met 14 procent en in vier jaar met 58 procent.   

 Meer banen in loondienst, minder openstaande vacatures

Het aantal banen in de bouw is eind 2022 verder gestegen naar 354 duizend. Voor het eerst sinds lange tijd is 

er iets van verlichting op de arbeidsmarkt: het aantal openstaande vacatures daalde van 28,5 duizend naar 27 

duizend. Dit is nog steeds een bijzonder hoog getal; veel bouwbedrijven zoeken nog altijd naarstig naar 

personeel. Daarnaast zijn er in de bouw veel zelfstandigen actief: in 2022 waren zij samen goed voor circa 141 

duizend arbeidsjaren (EIB). Ter vergelijking: het aantal arbeidsjaren van personen in loondienst was in 2022 

322 duizend (CBS) en het aantal arbeidsjaren van uitzendkrachten 26 duizend (EIB). 
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Uitgelicht – Ontwikkeling nieuwbouw naar type woning

Bron: Cobouw Bouwberichten
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 Eengezinswoningen maken plaats voor appartementen

De afgelopen jaren heeft een verschuiving plaatsgevonden in de nieuwbouw van woningen. Waar de 

nieuwbouw van woningen in de periode 2018-2020 nog voor ongeveer de helft uit eengezinswoningen 

bestond, was dit in 2021 45 procent. Afgaande op de bouwplannen voor 2023 en 2024, blijft dit 

percentage ver van de oude percentages verwijderd. In 2024 lijkt het er zelfs op dat de nieuwbouw van 

eengezinswoningen 36 procent van de nieuwbouwwoningen zal uitmaken. Aan de andere kant winnen 

appartementen aan terrein. Tussen 2017 en 2020 was het aandeel appartementen in 

nieuwbouwwoningen 31 tot 38 procent. In 2021 is het aandeel hoger en ook voor 2023 en 2024 lijkt 

het aan aandeel appartementen steeds hoger te worden met respectievelijk 45 en 52 procent. 

 Meer senioren- en zorgwoningen gebouwd

Door de jaren heen zijn er steeds meer senioren- en zorgwoningen gebouwd. Uitzondering op de trend 

is 2021, met ongeveer 1.750 woningen met dit label. Voor 2023 en 2024 is weer een lager aantal 

verwacht. Die verwachting staat haaks op het aantal senioren- en zorgwoningen waar de komende 

jaren behoefte aan is. Het aantal studentenwoningen fluctueert op jaarbasis relatief sterk. In 2017 

werden meer dan 4.000 studentenwoningen gebouwd, terwijl dat er een jaar later nog maar 500 

waren. Tot aan 2022 lijkt er ook sprake te zijn van een opwaartse trend. Voor 2023 en 2024 zijn echter 

weer minder studentenwoningen aangekondigd. De bouw van recreatie- en vakantiewoningen loopt 

volgens de bouwplannen op naar 590 in 2023 en 840 2024. 

Verschuiving in nieuwbouw van eengezinswoningen naar appartementen
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Appendix – Contactgegevens, disclaimer en extra informatieA

Disclaimer
This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the sector developments in the Netherlands. The information in this document is strictly proprietary and is being supplied to you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, 

distributed or passed to a third party or used for any other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer. 

No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, 

group companies, or employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liabili ty is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from any use of such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is 

under no obligation to update the information contained in this document after the date thereof. 

Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are 

advised to discuss such an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product –considering the risks involved- is appropriate within your investment activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO 

reserves the right to make amendments to this material.
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